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…Kraje stejně jako obce jsou ze
zákona zmocněny k poskytování
dotací… 
Pro příští rok se dotační programy
MŠMT v oblasti mládeže nemění…
…je nutné si uvědomit, že může být
odlišnost potřeb mladých lidí v jedno-
tlivých krajích, k čemuž budou krajští
úředníci zajisté také přihlížet…
Počínaje rokem 2002 nepředpo-
kládám, že by občanská sdružení,
která působí na krajské nebo místní
úrovni, měla možnost žádat o granty
na MŠMT. Ta zůstane zachována
pouze celorepublikovým
sdružením a střešním
organizacím…
Mgr. Jindřich Fryč,
MŠMT, str. 3

…Na vlastní kůži jsme si v Ostravě ověřili, že
nikoli jednotlivá sdružení, ale jejich společné

zastoupení je rovnoprávným partnerem Magistrátu
města Ostravy. Podobný přístup se očekává i ve

spolupráci s budoucím krajským úřadem… 
Výzva, str. 5

…Pan starosta vlídně pohovořil se zástupci Sokola,
fotbalistů, několika spolků, s vedoucím místního kmene
ČTU, náčelnictvem místních tomíků, Svazu bojovníků za

svobodu, vyslechl stesky a náměty, přítomní dva nebo
tři zastupitelé k tomu řekli své – a ještě před třetím
pivem se shodli na tom, co už dávno věděli: že totiž

spolky jsou solí komunálního života a že je jich
potřeba stejně jako dobrých chodníků nebo

vlídných úředníků na radnici...
Starostové a naše spolky, 

str. 2
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ÚVODEM

Mám tuhle zkušenost z našich
sněmů: vždycky přijdou starostové.
Ve velkých městech alespoň pošlou
zástupce, náměstky. Starostové
dorazí na sněm, pozdraví nás – neza-
pomenou se zmínit o tom, že oddíly,
které v jejich městě pracují, nám
opravdu nedělají hanbu – a pak
vydrží půl dne, někdy ale i den celý
poslouchat naše sněmování. Bylo to
tak v České Lípě, Roztokách, Brně,
Českých Budějovicích, Kroměříži,
Novém Městě nad Metují…
Představení posledních dvou měst
nám navíc bu8 prominuli nebo zlev-
nili nájem sálu či školy a tím spolku
ušetřili nemalý peníz. 
Je to jen forma? Ale kdepak!
Komunální politikové jsou pro nás
snad ještě důležitější než poslanci,
senátoři či ministři. Jakkoliv jsem
jako zástupce velkého spolku příz-
nivcem rozumného (a levného) cent-
ralismu v rozdělování nezbytných
státních dotací, tvrdím, že obce,
městečka i města jsou pro nás
mateřskou lodí, základnou či
přístavem. Jistě ne všechna: kolegové
by mohli vypravovat o apatii,
nezájmu či dokonce nevraživosti na
malých radnicích, kde jeden
druhému vidí do talíře a kdy
tajemník, který posílá kluka „do
fotbalu" nepodpoří junáky nebo
tomíky, ani kdyby obecní pokladna
zrovna praskala ve švech stabilní
měnou. Blbé to může být i ve velkých
městech – letos zkraje roku skákala
skoro všechna občanská sdružení
v Ostravě Jih zrovna metr vysoko,
když jim tamní magistrát milostivě
nadělil 100 tisíc (! – ano, neztratil
jsem nulu, a to jen tomíků je
v Ostravě skoro tisícovka!) U ostrav-
ských to mělo paradoxně jasně stme-
lovací účin – sdružení spolu začala
více mluvit a vytvořila regulérní loby,
docela dobře se tam rozjíždí regio-
nální Rada dětí a mládeže. Peníze jim
nicméně ani po několika návštěvách
magistrátu nepřidali…
Bu8me v dobré víře, že ostravská
radnice je v tomto smyslu opravdu
jen smutnou výjimkou a podívejme
se, jak to vypadá v obcích a městech,
kde komunální politici a občanská
sdružení komunikují a spolupracují
bez problémů.
Sáhnu do vlastního města – do
Roztok. Starosta a šéf školské
komise pozvali zkraje roku zástupce
všech spolků na večeři. Pan starosta
(sám skaut – v tom to taky trochu
je!) vlídně pohovořil se zástupci
Sokola, fotbalistů, několika spolků,

s vedoucím místního kmene ČTU,
náčelnictvem místních tomíků, Svazu
bojovníků za svobodu, vyslechl
stesky a náměty, přítomní dva nebo
tři zastupitelé k tomu řekli své
– a ještě před třetím pivem se shodli
na tom, co už dávno věděli: že totiž
spolky jsou solí komunálního života
a že je jich potřeba stejně jako
dobrých chodníků nebo vlídných
úředníků na radnici. Aby to nevypa-
dalo jen jako idyla: o konkrétní
výšku dotací jednotlivým spolkům se
šéfové finanční a školské komise
posléze tak trochu servali, nicméně
v naší šestitisícové obci radnice věno-
vala neziskovému sektoru bezmála
milion korun – junáci, táborníci
a tomíci rozhodně nepřišli zkrátka.
Občas přicházejí na naše ústředí
zvěsti z obcí a městeček: jednomu
oddílu pomohl starosta uhradit neza-
viněný schodek táborového rozpočtu,
jinému přikleplo zastupitelstvo bez
průtahů klubovnu… Organizátoři
Bambiriády ve Zlíně zase požívali
takové důvěry tamní radnice, že jim
dokonce na den D půjčila svou výsta-
vnou budovu a umožnila v ní zřídit
informační centrum. V Novém Městě
nad Metují, již chváleném, usilovali
úředníci radnice o získání pozemku
od Fondu dětí a mládeže s jediným
(a prokazatelným) cílem: věnovat ho
do užívání tamnímu oddílu TOM.
Zkrátka: jde to. Věci jistě pomůže,
když mají naše sdružení své zástupce
v zastupitelstvech, radách, nebo
v aparátu městských úřadů. Ještě
víc ale pomůže i aktivní přístup
jednotlivých vedoucích – a zejména
našich zástupců v nově vznikajících
krajích. 
O našich spolcích samozřejmě
musí být také slyšet – těžko si
představit, že městský či obecní
úřad bude „sypat" někomu, koho
nezná, kdo se ve městě ještě
s ničím „nepředvedl". Zviditelnění,
„prodání" své práce – to ale máme
opravdu v rukou jen my sami. 
Odbyl vás zastupitel? Nepřijal vás
krajský hejtman? Nechtěl senátor ve
své regionální kanceláři ani slyšet
o problémech dětí a mládeže?
Nevěřím – takových snad moc
nemůže být. A když přece – nedejte
se! Platíte je všechny ze svých daní,
jsou tu pro vás. Napište to do komu-
nálního plátku. Domluvte se
s dalšími, stejně postiženými spolky.
Říkejte to všude, nevolte takového
člověka a nabádejte své přítele
a známé, aby činili také tak. Máte-li
pocit, že místní tenisový klub neví co

s penězi a vy se můžete spolehnout
jen na táborové peníze od ústředí,
zatímco klubovna nutně potřebuje
nový záchod? Nese8te s rukama
v klíně a nenadávejte. Radnice mají
úřední hodiny a – ale to opravdu jen
v nejhorších případech, většinou
i častěji – dvakrát týdně pro vás
dveře otevřené.

Tomáš Novotný
člen představenstva ČRDM 

a náčelník Asociace TOM

PPrroobblleemmaattiikkaa 
kkoommuunnáállnníí ssppoolluupprrááccee
Téma tohoto čísla zpravodaje ARCHA
bylo asi „píchnutím do vosího
hnízda“, ohlasy na anketu či elektro-
nické hlasování překonalo všechny
dosavadní „rekordy“. Co to znamená?
Asi jsme uhodili na hlavičku pomysl-
ného hřebíčku.
Uff, říkali jsme si, když se začaly
sbíhat reakce a bylo jich čím dál více
– proč nepřiznat, že jsme měli obavu,
zda prázdniny nebudou znamenat
v tomto směru útlum. Reakce doklá-
dají, že zkušenosti jsou převážně
pozitivní – to o něčem svědčí… Dlužno
podotknout, že zvláště tato odpově@
mě pobavila: „… udělali víc než jsem
očekával. Možná to bude tím, že jsem
tady místostarostou…“ Přesto i ta
však byla jednoznačným důkazem, že
„moje teorie“, kterou hlásám již mnoho
let, je pravdivá: chceme-li cokoli,
musíme vyrazit a ozvat se a nejde-li
to, musíme sami aktivně vstoupit do
děje. Neboli stát se členy komisí zastu-
pitelstev či přímo zastupiteli.
Nepochybuji, že si leckdo při čtení
těchto řádků poklepe na čelo a pozna-
mená cosi o tom, že už asi dlouho
nepracuji s oddílem, a tak nevím, co to
dneska obnáší. Směle však odpo-
vídám: vím. A přesto nebo právě proto
říkám: pomohou nám jen osvícenci
– a těch je málo, jinak se musíme
snažit sami – anketa je toho důkazem.
Rád bych ještě také připomenul
datum 12. listopadu – kdy se jako
občané možná vyjádříme (nebo nevy-
jádříme, ale abychom si potom nespí-
lali) k tomu, kdo vytvoří nově vznika-
jící krajská zastupitelstva – a zda
mezi novými zastupiteli budou i ti,
kteří nám rozumějí… Ona totiž
krajská zastupitelstva dostávají do
vínku i péči o oblast dětí a mládeže
(školství, i volného času,…). Co to
znamená, bystřejší již tuší, ostatní
patrně poznají během krátké doby.
A jsme zase u té práce navíc
a proměny myšlení.
Nechytne-li se „příležitost za pačesy“
hned, nepředstaví-li se sektor sdru-
žení dětí a mládeže jako důstojný
partner hodný zřetele – prohráli jsme
nejenom bitvu.

Martin

SSttaarroossttoovvéé aa nnaaššee ssppoollkkyy
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NÁŠ ROZHOVOR

Jakou má MŠMT představu
o fungování a o spolupráci se
strukturami sdružení dětí
a mládeže na úrovni krajů? 
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ústy svých zástupců
opakovaně projevilo zájem (např.
na jednání Komory mládeže) na
vytvoření neformálních struktur
reprezentujících dětské a mláde-
žnické orgány. Naše podpora
tohoto záměru se opírá především
o plánované kroky související
s reformou veřejné správy a také
s připravovaným zákonem
o mládeži. Máme za to, že na
úrovni krajů musí mít nevládní
organizace dětí a mládeže své
zastoupení, aby mohly v brzké
budoucnosti (tj. již letos na podzim
a v zimě!) začít prosazovat své
zájmy, hájit své potřeby a hlavně
být přirozeným partnerem pro
krajské orgány, které budou mít ze
zákona danou možnost podporovat
činnost občanských sdružení dětí
a mládeže, a to nejen „vřelými
slovy“. Proto bych rád vyjádřil své
potěšení nad tím, že došlo
k dohodě mezi Českou radou dětí
a mládeže a Kruhem o společném
projektu, který má napomoci
vzniku a počátečnímu rozvoji
činnosti struktur na úrovni krajů. 
Po vzniku neformálních uskupení
na úrovni krajů bych velmi rád
nějakou formou, např. v rámci
k tomu účelu svolaného semináře,
se s těmito lidmi setkal a vyměnil
si názory na situaci v krajích,
formy spolupráce MŠMT s kraji
v oblasti mládeže, a také na část
zákona o mládeži, která bude
věnována činnosti veřejné správy
na úrovni krajů v oblasti mládeže.
Zákon o mládeži by měl přesněji
vymezit, prohloubit a rozšířit
povinnosti úředníků na krajských
úřadech. 
Vazby ministerstev, tedy i MŠMT,
formuluje přesně zákon
č.129/2000 Sb. Školské úřady

končí svou existenci s koncem
tohoto roku, mnohé jejich kompe-
tence převezmou odbory školství
v rámci okresních úřadů. Já se
však domnívám, že hlavním part-
nerem občanských sdružení dětí
a mládeže je samospráva na úrovni
krajů, měst a obcí, a proto by měla
svou pozornost obrátit spíše tímto
směrem.

Odbor pro mládež bude samo-
zřejmě spolupracovat s odbory
školství, mládeže a tělovýchovy na
krajských úřadech. Kraje budou
zpracovávat vlastní dotační poli-
tiku, rozpracovávat státní politiku
vzhledem k mladé generaci na
podmínky kraje a vytvářet další
podmínky pro děti a mládež.
Budeme iniciovat vznik krajských
center pro mládež, která by měla
působit především v oblasti práce
s mládeží (tj. zaměřit svojí pozor-
nost na mladé lidi ve věku od 15
let), pořádat různé semináře, vzdě-
lávací akce formou neformálního
vzdělávání, provozovat krajské
informační centrum pro mládež atd.

Úlohu odboru pro mládež, přesněji
MŠMT v této oblasti vidím v rovině
iniciační, konzultační a metodické.

Povede změna státního systému
ke změně grantové struktury?
Jistě povede – jak jsem již řekl,
kraje stejně jako obce jsou ze
zákona zmocněny k poskytování
dotací na činnost občanských
sdružení v oblasti mládeže, ale
i tělovýchovy a sportu. Pro příští
rok se dotační programy MŠMT
v oblasti mládeže nemění, ale pro
rok 2002 je třeba počítat již se
zásadní změnou. 

Jak budou v r. 2002 žádat sdru-
žení dětí a mládeže o finance?
Předpokládám, že kraje zpočátku
budou ve své dotační politice
vycházet z našich Programů
a MŠMT se bude snažit, aby
i v budoucnu byly stanoveny
doporučené dotační prioritní
oblasti pro podporu činností
občanských sdružení dětí
a mládeže ve prospěch dětí
a mládeže. Nicméně budeme moci
krajům pouze doporučovat a bude
na nich, v jakém rozsahu naše
doporučení aplikují na své
podmínky. Dále je nutné si
uvědomit, že může být odlišnost
potřeb mladých lidí v jednotlivých
krajích, k čemuž budou krajští
úředníci zajisté také přihlížet, což
považuji za správné. Počínaje
rokem 2002 nepředpokládám, že
by občanská sdružení, která
působí na krajské nebo místní
úrovni, měla možnost žádat
o granty na MŠMT. Ta zůstane
zachována pouze celorepublikovým
sdružením a střešním organi-
zacím. Nemáme ještě zcela vyjas-
něnou otázku financování meziná-
rodních výměn mládeže, kterými
jsou naplňovány mezinárodní
smlouvy, zda program Zahraničí
neponecháme jako jediný otevřený
i pro místní a krajská sdružení.

MMŠŠMMTT aa kkrraajjee

GGaabbrriieell - ppooddppoorraa oottvvřřeennýýcchh aakkttiivviitt vvoollnnééhhoo ččaassuu
Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje veřejné grantové řízení na podporu otevřených aktivit
volného času pro neorganizované děti a mládež.
Celkem je k dispozici částka 3 700 000 Kč. Jediná uzávěrka pro přijímání žádostí v tomto roce je stanovena
na 20. října 2000. V sídle NROS na adrese Jelení 15, 118 00 Praha 1 je možno v úředních hodinách (Po – Pá
9:00 – 17:00) vyzvednout grantovou politiku a formulář žádosti, popřípadě si domluvit osobní konzultaci. Tyto
informace lze také získat na internetové adrese www.nros.cz. Otevřenými aktivitami jsou chápány činnosti
přístupné všem dětem nebo mladým lidem v rámci místní komunity (obce, sídliště, školy) bez rozdílu pohlaví,
náboženské a etnické příslušnosti nebo členství v jakékoli organizaci.

NNaa oottáázzkkyy ooddppoovvííddáá
MMggrr.. JJiinnddřřiicchh FFrryyčč
řřeeddiitteell ooddbboorruu pprroo mmllááddeežž



AKCE ČRDM / ANKETA

V Arše č. 6 na str. 3 jste si mohli
přečíst krátkou zprávu o konání
semináře o problematice dobrovol-
nické práce v květnu t. r. Dnes se
znova vracíme k diskutovaným
tématům, především proto, abyste
se i vy k nim mohli vyjádřit.
Ucelený soubor zde uvedených
bodů si nečiní nárok na vyčerpáva-
jící popis „problému dobrovolnictví“
a obsahovou preciznost jednotlivých
pojmů. Jedná se především
o zmapování okruhů, kterými se
budeme (a je třeba se) dále
zabývat:
– je třeba vymezit postavení dobro-

volník kontra profesionál
– dobrovolník nešetří peníze, ale

zvyšuje standart, kvalitu práce
NNO

– zatím chybí ocenění dobrovolné
práce

Základní typy dobrovolnické
činnosti: 
1. dobrovolná služba v tuzemsku
do 26 let, která by mohla napo-
moci při řešení problému neza-
městnaných absolventů středních
a vysokých škol, popř. řešit
problém jejich praxe
2. dobrovolná služba v zahraničí do
26 let (s tím souvisí problém víz
a pracovních povolení)
3. bezplatná činnost dobrovolníka:
– pravidelná
– na základě kampaně
Dobrovolnická služba by měla být
ošetřena příkazními smlouvami,
pojištěním odpovědnosti za způso-
bené škody.
U všech typů dobrovolné služby je
nutné pamatovat na „celoživotní
vzdělávání“.

Další potřebné kroky:
– nábor, výcvik, supervize dobro-

volníků vyžaduje profesionální
zázemí

– je nutno umožnit financování
těchto profesionálů prostřednic-
tvím projektů

– je zde možnost získání akreditace
pro organizace, které pracují na
výcviku dobrovolníků

– akreditace je/bude podmínkou
financování skrze projekty

– jsou potřeba kvalifikovaní koordi-
nátoři dobrovolníků

– bylo by užitečné vytvořit/dodr-
žovat kodex dobrovolníka

Je třeba:
– řešit pracovně-právní vztahy
– řešit legislativně odpovědnost

dobrovolníka
– jasně vymezit možnosti odměňo-

vání dobrovolníka 
– z vlastních zdrojů organizace

poskytovat odměny, motivační
pozornosti

– hledat možnost uplatnit náklady
na dobrovolníka v projektech,
cestovní příkazy, stravné

– zajistit pojištění 

Podmínky pro dobrovolnou práci
Nevládní neziskové organizace
mohou nabídnout umístění pro
dobrovolníky v rámci projektů,
nemohou vytvářet pracovní místa
pro nezaměstnané
– je nutné zachování podpory

v nezaměstnanosti, vztah
s pracovními úřady

– měly by existovat náhrady při
dobrovolné službě – obdoba
civilní služby, kterou již stát
jednou spočítal

– jsou tady možné dva modely: 
– náhrady vyplácené státem 
– financování přes projekty NNO

Co by se mělo zavést:
– aktivně nabízet dobrovolnou

práci
– povinné penzum dobrovolné

práce v rámci škol – výchova
k občanství

– certifikát dobrovolníka, který by
byl uznáván při přijímacích říze-
ních, vstupních pohovorech 

Co je potřeba udělat:
– je nutné vyčíslení hodnoty dobro-

volné práce jako ekonomické
kritérium společnosti

– mít možnost vykazovat navyšo-
vání dotací dobrovolnou prací

– dobrovolnická práce nemůže být
chápána jako nepeněžní plnění
pro organizaci

– musí se vymítit nekalá konku-
rence NNO, kterou je komerční
sféra při používání dobrovolné
práce

Cílem práce na vymezení a ošet-
ření pozice „DOBROVOLNÍK“
jsou:
– možnost řešení velmi konkrét-

ních problémů současné společ-
nosti jako je nezaměstnanost vč.
nezaměstnanosti mladých absol-
ventů škol, praxe mladých absol-
ventů, apod.

– neméně důležité je ale i dostat do
podvědomí lidí „dobrovolnictví"
jako nedílnou součást vytváření
občanské společnosti, posilování
onoho třetího – duchovního
rozměru jako protipólu ekono-
mické a politické moci a tím
jednou i možná lepší život pro
nás všechny. 

– pracovat na tom, aby jednou byla
dobrovolná práce ctí každého
občana. 

Poznámky místo závěru:
– „dobrovolnictví“ pro potřeby legis-

lativy bude třeba nejen dobře
definovat, ale vymezit i několik
kategorií/tříd/druhů dobrovol-
nické činnosti;

– „doborovolnictví“ bude třeba defi-
novat ve vztahu k částečně
podobným a částečně odlišným
režimům, jako jsou pracovně
právní vztahy, civilní služba,
dobrovolné pečovatelství,
občanská výpomoc apod.

Touto akcí rozeběhla ČRDM svoji
aktivitu v této oblasti a přivítá
proto všechny Vaše případné
náměty, připomínky či pomoc
na adrese redakce Archy, ČRDM,
Senovážné nám. 24, 
116 47 Praha 1.

DDoobbrroovvoollnnííkk

JJaakkoouu mmaajjíí vveeddoouuccíí aa pprraaccoovvnnííccii ssddrruužžeenníí dděěttíí aa mmllááddeežžee zzkkuuššeennoosstt ss úúřřaaddyy?? To bylo téma aannkkeettyy, kterou

jsme před časem vyhlásili, a na kterou jste mohli odpovídat i prostřednictvím Internetu. 

A jak zněla otázka?
Zařizovali jste, v posledním roce něco kvůli vašemu sdružení, oddílu, souboru, kroužku – na obecním

(místním, okresním,…) úřadě? Jaká byla vaše zkušenost, vaše pocity?

– – vyběhli se mnou
+ vyšli mi vstříc

+ – bylo to lepší než posledně + + udělali víc než jsem očekával(a)

– nevěděli o čem mluvím
0 nechodím tam, nevím

•• Odpovídám: + ...vyšli mi vstříc.
H. Pečinka, Duha, Touláci z Olomouce

• Zařizovali jsme toho hodně, zkušenosti veskrze pozitivní. Vyšli nám vždy a všude vstříc a udělali víc, než

jsme očekávali.
Marta Hrušková, Junák, Karlovy Vary

• Nevěděli, o čem mluvím
Lubomír Skala, 117. pionýrská skupina, Praha 3

4
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CChhvváállyyhhooddnnáá aakkttiivviittaa
Na ústředí ČRDM jsme
dostali text výzvy, na níž
se společně dohodla
sdružení dětí a mládeže,
která jsou členy nejen
ČRDM, ale také Kruhu
sdružení dětí a mládeže
a Seskupení sdružení dětí
a mládeže.
Tato sdružení správně
totiž cítí, že nově vznika-
jící krajská struktura je
šancí pro spolupráci,
nikoliv pro řevnivost
a nepřátelství.
Ostatně posu8te sami:

VVýýzzvvaa
VÝZVA  dětským a mládežnickým sdružením v Ostravském kraji

Chopíte se u Vás také příležitosti? Zvednete hozenou rukavici? Je nejvyšší čas!
P.S. – a jestli ano, vaše podněty a zprávy rádi zveřejníme, pošlete-li je na adresu redakce Archa, Česká
rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, e-mail: archa@adam.cz 

To je pro Českou radu dětí
a mládeže přímo evergreen. Jde
totiž o oblast, které věnuje pozor-
nost od svého vzniku (aV už kdokoli
jiný tvrdí cokoli). Následující letmý
výčet kroků, které jsme sice vyko-
nali, leč opomenuli mediálně
a patřičně dramaticky prodat, je
toho dokladem:

• otevřená pracovní porada
k problematice komunální poli-
tiky (první 3. 11. 1998);

• zpracování koncepčního doku-
mentu „Péče o děti a mládež na
různých stupních organizační
struktury státních orgánů“;

• jednání na MV ČR (přímo
s náměstkyní ministra vnitra
zodpovědnou za oblast reformy
státní správy Prof. Ing. Yvonne
Streckovou, CSc. a dalšími
pracovníky příslušných odborů
MV ČR)

• účast v diskusi organizované MV
ČR k reformě státní správy;

• jednání s představiteli Svazu
měst a obcí (opakovaně); 

• jednání v Poslanecké sněmovně
(zejména s předsedou Výboru pro

veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí Ing.
Miroslavem Benešem, ale
i dalšími poslanci);

• otevřený seminář „Přežijeme rok
2000?“ k problematice reformy
státní správy (5. 11. 1999);

• koordinační schůzky zástupců
členských sdružení ČRDM (např.
14. 3. 2000);

• navozování situací součinnosti
v místech a krajích (např. organi-
zování regionálních součástí
otevřené akce „BAMBIRIÁDA
2000“);

• realizace projektu „KRAJE 2000“.

Aktivity přibyly a nabraly na inten-
zitě zejména od podzimu minulého
roku (od 1.1. 2000 platí ústavní
zákon, který nově člení ČR do 14ti
krajů) – „důslednou osvětou“,
vytvořením krajských adresářů
členských sdružení ČRDM a dodá-
váním informačních materiálů se
postupně daří proměňovat „málo
vlídný“ pohled na případné krajské
struktury.
Kancelář ČRDM z podnětů krajů
připravuje další sadu programo-
vých dokumentů k využití na
různých stupních státní správy (viz
ukázka na jiném místě) a hodlá
v této práci pokračovat.

Martin Bělohlávek
garant projektu „Kraje 2000“

OObbccee,, ookkrreessyy,, kkrraajjee......

• Moje zkušenost z jednání na místním úřadě Praha 1, Praha 14 (Černý most), Praha 11 (Jižní Město)

– jednání se vždy týkalo mateřských center: vyšli mi vstříc.      Hanka Šormová, místní sdružení YMCA, Praha

• + + udělali víc, než jsem očekával.                         Tomáš Ledvinka, vedoucí 213.pionýrské skupiny UFO

• Vždycky mne vyslechnou, ale reagují pouze na písemné žádosti a podněty (někdy ani na ty ne); pokud ale

člověk vytrvale a asertivně „otravuje", výsledek se dostaví. Hlavně je potřeba komunikovat (žádat) na

reálném základě.
Ivo Fajman – Eiffel, Junák, Blansko

• Zařizovali jsme ubytování pro tábor. Jednání na Obecním úřadě v Loučné nad Desnou bylo velice vstřícné.
Miroslav Kurz

Vážení přátelé, vedoucí dětských a mládežnických oddílů a kolektivů.
Od konce roku 1999 se v Ostravě schází pracovní skupina dětských a mládežnic-
kých organizací, ve které jsou zástupci Junáka – svazu skautů a skautek, Pionýra,
Ligy lesní moudrosti dětí a mládeže, Asociace TOM a Duhy – sdružení dětí
a mládeže. Po řadě diskusí a schůzek mezi sebou i se zástupci ostravské samos-
právy a podle dostupných údajů o vznikajících krajích, způsobech vzniku krajských
zastupitelstev a úřadů jsme dospěli k závěru, že je nezbytné
založit Radu dětí a mládeže Ostravského kraje jako sdružení, které bude vůči
novému krajskému zastupitelstvu a krajskému úřadu zastupovat malá i velká
dětská a mládežnická sdružení, včetně těch, která mají mezi dospělými své dětské
a mládežnické kolektivy.
Není třeba mít obavy, že Rada bude zasahovat do Vaší činnosti nebo že Vám bude
cokoli nařizovat… Rada bude především zastupovat všechna členská sdružení vůči
státní správě a samosprávě, předávat svým členům informace o možnostech získá-
vání dotací, případně aktivně ovlivňovat pravidla pro jejich přidělování a pokud
budou mít členská sdružení zájem, pak také zajišNovat společné velké akce.
Rozhodně zde ani náznakem nevzniká „jednotná dětská organizace“, jak ji známe
z dob nedávno minulých.
Na vlastní kůži jsme si v Ostravě ověřili, že nikoli jednotlivá sdružení, ale jejich
společné zastoupení je rovnoprávným partnerem Magistrátu města Ostravy. Podobný
přístup se očekává i ve spolupráci s budoucím krajským úřadem… 
(Následují konkrétní organizační pokyny a informace).
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ZZaaččaarroovvaannéé mměěssttoo
Dokud byl na radnici „náš člověk“, bývalý učitel,
vědělo se i mezi konšeli, že v Roudnici nad Labem
kromě skautů, fotbalistů, kuželkářů, sokolů a dalších
spolků také dobře funguje i oddíl Tomíků, na který se
může kdokoliv z radnice obrátit a jen kývnout…
(…a kývali…)
Tomíci z Klubu lesní moudrosti byli všude, aV šlo
o zajištění programu pro děti ze zatopené Horovy
(místostarosta), o spolupořadatelství při Dni dětí na
místním stadiónu, kde naše týpý zářilo nad všechny
atrakce (odbor školství), či o odklízení listí kaštanu
proti klíněnce (jediní jsme reagovali na výzvu odboru
životního prostředí) nebo o pomoc při provozu
Roudnické hlásky (místostarosta). Také my jsme
mohli počítat s malým obnosem do oddílové pokladny
na naší činnost.
Leč přišly selské bouře a komunální volby a náš
člověk již nebyl nominován mezi hlavní představitele
města. Ačkoliv se často připomínáme a zviditelňujeme
v místních Roudnických novinách (a to nejsme sami),
není to nic platné. Spolupráce mezi radnicí a pravdě-
podobně všemi spolky uvázla na mrtvém bodě. Je
veřejným tajemstvím, že všechny městské peníze
„zhltne“ naše nemocnice, naše chlouba.
Letos poprvé opravdu žádný spolek, žádný oddíl nedo-
stal od radnice ani korunu. Letos nebyl žádný Dětský
den, pořádaný městem, ale my jsme jej uspořádali
sami (i díky Vaší naší dotaci), žádný příspěvek na
tábor, na nic. Spílat? Není komu. Volat? Není komu,
stejně nikdo neodpovídá. Prosit? Odpoví vám, že to
musíme pochopit. 
Závidíme tedy všem v okolí, od Štětí, Litoměřic,
Úštěka po Roztoky, jak výborně spolupracují města se
zájmovými organizacemi.
My jsme zatím v začarovaném městě a čekáme
na… …asi nejspíš na příští volby, abychom se tak
již nespálili a dál s pomocí státu prostřednictvím
Asociace TOM přežíváme.              Vratislav Florián

A-TOM, Roudnice nad Labem

JJeeddnnáánníí nnaa úúřřaaddeecchh
Sdružení klubů správných kamarádů ČR připravuje
celorepublikové akce, to znamená jednat s představi-
teli měst a obcí prakticky každý měsíc. 
Už dvakrát jsme pořádali moravské kolo v Olomouci,
jednou fotbal, podruhé stolní tenis. Loni jsme byli
málo známí, a tak nám dali jen symbolickou částku,
letos jsme již dostali 2.000,– Kč, čímž nám velice
pomohli. Není to však jen o penězích, ale především
o přístupu. Nejen, že mě vždy vyslechli, vzali si mate-
riály, ale také se přišli podívat. Navíc máme přislí-
benou pomoc i na příští rok. Tímto bych chtěl všem
z MěÚ Olomouc, oddělení školství a kultury podě-
kovat. Při takovéto spolupráci se akce pro dětské
domovy připravují daleko lépe. Nutno podotknout, že
ze strany dětských domovů je zájem i velká účast.
Druhý případ je spíše regionální. Naše středisko ve

Vlčicích vzniklo letos v únoru. Je známo, že na vesnici
mají k sobě lidi blíž, je to pravda i v tomto případě.
Každá akce, která se uskuteční, je navštěvovaná. Lidé
se zajímají o dění ve středisku a rádi se přijdou
podívat i pomoci při přípravách. Také zdejší úřad nám
poskytl finanční pomoc a velice pomohl v začátcích
střediska při organizování besed. Nechyběli na žádné
akci, která zde proběhla. Beruškám poskytli
klubovnu, kde se děvčata scházejí. I zde je na místě
poděkování.
Třetí je Městský úřad Humpolec, kde je spolupráce
v počátcích. Zatím na jediné hromadné akci z úřadu
chyběli. Je však přislíbena pomoc při výstavě, která se
bude konat v Humpolci příští rok v únoru. Uvidíme.

Zdeněk Choura, SKSK ČR

TTaakk ssii bbuudduu ddoommaa ččíísstt......
Tak si budu doma číst a koukat na televizi.
Bydlím v kraji, ve kterém se nic neděje (je tady vylo-
ženě mrtvo). Když jsem se chtěla na něco zeptat třeba
starosty, tak to tak dlouho odkládal, až jsem ten
rozhovor neudělala vůbec. Nebo, když jsem chtěla
založit školní noviny, tak mi moji spolužáci řekli, že
jsem trapná, že oni (13 až 15 let) se nebudou zabývat
takovýma kravinama. A když jsem ty noviny chtěla
dělat, tak mi paní ředitelka řekla, aV se radši učím
(učím se dobře) a nestarám se o blbosti. Máme velmi
divnou paní ředitelku – když jsem se tak ptala mezi
dětmi ve škole, zjistila jsem, že ji nemá skoro nikdo
rád – ona s námi totiž vůbec nemluví a vůbec ji neza-
jímá, co si myslíme. Tak si asi budu doma číst
a koukat na televizi.

Petra z okresu Most, 14 let, DTA

• Bohužel jsme byli nuceni v posledním roce několikrát jednat na obecním úřadě.

Naše zkušenosti jsou velmi špatné. Hodně úředníků ani netušilo, s kým máme

jednat a přehazovali si nás jako horký brambor. Když už jsme našli toho správ-

ného úředníka, tak zase nebyl ochotný se s námi bavit.

Daniel Hindls, sdružení mládeže Free Time

• Starosta a mnoho členů obecní rady a zastupitelstva v Hrochově Týnci praco-

vala, či pracuje s dětmi a pro problémy naší skupiny mají pochopení. V minulosti

se mi podařilo s jejich pomocí a souhlasem, jakož i se souhlasem ředitele ZŠ

připravit pro naše pionýry snad ty nejlepší podmínky pro činnost za celou dobu

existence naší skupiny. Cítím, že moje spokojenost se spoluprací OÚ je nebez-

pečně uspokojující, ale nemám proti ní výhrad. 
Stanislav Mlíka, vedoucí PS, Hrochův Týnec 

• Jediným mým jednáním s úřady je každoroční návštěva obecního úřadu v místě

našeho tábořiště (Ludmírov, okr. Prostějov), kde nám vždy paní starostka vychází

maximálně vstříc (souhlas s konáním tábora, pomoc s likvidací odpadu, informace

o majitelích okolních pozemků apod.).
Radek Svoboda – Preceda, 32. oddíl Junáka Brno

• Kladné zkušenosti nad očekávání vstřícný přístup v rámci okresu Benešov vůči

letním dětským aktivitám, tedy (++).                            
        Jakub Frydrych

• Vyšli mi vstříc a udělali víc než jsem čekal, avšak je to asi způsobeno tím, že

starostou je tatínek členky našeho oddílu od r. 1990.
Zbyněk Jiroušek – Jerry, Junák, Dubany



7

NAŠE ZKUŠENOSTI

Naše původní aktivity směřovaly hlavně k založení
informačního centra pro děti. Protože jsme malé sdru-
žení, které může dotovat tuto aktivitu volným časem
svých vedoucích, nikoliv však penězi, nebyli jsem
schopni splnit podmínky, které požaduje pro podporu
takovéhoto projektu MŠMT ČR. Proto jsme nejprve
začali provozovat toto informační centrum na
Internetu (http://icd.zde.cz).
Posléze jsme oslovili Obvodní úřad v Praze 4. Záměr
se jim líbil a přislíbili pomoc – minimálně vybavení
vyřazeným nábytkem, ale nezávazně též vybavení
výpočetní a kancelářskou technikou. Šlo tedy o to
hledat vhodný nebytový prostor. To se však ukázalo
jako velký problém. Prostor, který jsme si vyhlédli jako
první, je v současné době upravován pro restauraci.
Další prostor, který byl původně využíván základní
školou, přidělilo zastupitelstvo pro zřízení útulku pro
kočky. 
Dál jsme začali hledat nebytové prostory sami.
S ohledem na velké provozní náklady dalšího vytipo-
vaného objektu, vše záviselo na přidělení grantu na
náš projekt. Komise však zasedala týden před tím, než
se mělo rozhodovat o přidělení prostoru, a tak nám
grant nepřidělila s odůvodněním, že nemáme nebytový
prostor. S ohledem na tuto skutečnost pak samo-
zřejmě zastupitelstvo přidělilo objekt dalšímu zájemci.
Při dalším hledání nás vždy o týden někdo předběhl.
Naše žádost šla jednou z podatelny čtyři dny, takže
nebyla předložena do jednání zastupitelstva. V té době
jsme též dostali nabídku na sponzorské vybavení počí-
tačové učebny repasovanou výpočetní technikou
– jenom najít vhodný prostor. 
Bohužel všechny další nebytové prostory, které jsou
nyní nabízeny, jsou zdravotně či bezpečnostně nevy-
hovující.
Sháníme dál, ale zdá se nám už, že je to problém
nepřekonatelný.               Miloslav Fuček, ředitel ICOK

NNáámměěttyy ppřřeedd vvoollbbaammii
Jako před každými komunálními volbami i letos zpra-
covala pracovní skupina České rady Pionýra podněty
pro krajské a okresní rady či pionýrské skupiny – pro
působení směrem ke kandidujícím subjektům
(volebním uskupením) či jednotlivým kandidátům
v době předvolební, po volbách je možno využít
návrhů k oslovování zvolených zastupitelů s konkrétní
iniciativou – „co by se mohlo/mělo udělat“.

Soubor námětů pro předvolební kampaň ve volbách
do zastupitelstev v krajích – podněty pro volební
programy a pro činnost po volbách.

• Snažit se, aby byla definována existence orgánu,
který by se zabýval problematikou dětí a mládeže
v organizační struktuře zastupitelstva.
Vymezit ho jako například regionální výbor pro děti
a mládež, …, jehož členy budou volení regionální
zastupitelé, zástupci odborné veřejnosti a představi-
telé občanských sdružení. Ten by projednával
příslušné otázky a návrhy předkládal voleným
zástupcům regionu k rozhodnutí.

• V rámci regionálního správního orgánu stanovit
povinnost vytvořit samostatný útvar, zodpovědný za
danou problematiku např. pro rozdělování dotací
regionálních organizací na regionální akce.

• Dbát naplňování státní politiky a programů a na
spolupráci s příslušnými orgány na úrovni republiky
(vládními i parlamentními) při jejich tvorbě.

• Podílet se na zpracování odpovídající koncepce
řešení této problematiky v příslušném regionu (na
základě obecných pravidel a místních podmínek),
zejména:
– vytvářením vhodných podmínek a programů pro

oblast dětí a mládeže;
– výstavbou, rekonstrukcí, pravidelnou údržbou

zařízení pro volný čas dětí a mládeže (domů dětí
a mládeže, budov, sportovišV a kluboven občan-
ských sdružení, které v této oblasti programově
pracují);

– vytvářet prostor (a situace), kde děti a mládež
mohou participovat na veřejných věcech;

– spolupracovat s dalšími orgány státní správy
a samosprávy, ale i občanskými sdruženími,
a podnikatelskou sférou;

– vydáváním právních předpisů vztahujících se
k regionu (např. metodika regionálních projektů).

• Chtěli jsme zřídit redakci dětské televize ve spolupráci s pražským centrem.

Školský úřad byl ochoten poskytnout peníze na lidi, my techniku, prostory, lidi

a spotřební materiál. Vše mělo být zastřešeno po dohodě s Městským domem

dětí a mládeže. Právě proto, že je jeho zřizovatelem město, vyjádřil se pan

starosta Čelákovic, že jde o zřejmý nadstandard, o který nemají zájem a nehod-

lají jej podpořit. Vyběhl s námi hodně rychle. TeN se snažíme vytvořit redakci

sami bez jakékoliv podpory či spolupráce.

Tedy ---  –                              
                             

Václav Špaček, TV PORT

• Pravidelně každý rok pořádáme letní a zimní tábor, jarní, květnový a podzimní

pochod. Na všechny tyto akce je vždy víceméně nutné se domlouvat s obecním

úřadem. Jejich reakce je v 90 % kladná a vždy nám vyjdou vstříc.

Vlastík Malý, Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“, Brno

• Těžko mohu odpovědět – pracuji na Okresním úřadě.       Ing. Milan Marenčák

• V naší obci je spolupráce s obecním úřadem bezproblémová, neboP více než

polovina obecních zastupitelů byla dříve členy našeho oddílu, což se týká i mě,

který v současnosti vykonávám také funkci v obecním zastupitelstvu. Takže je to

bez jakýchkoliv problémů.                             
                        Radek Neužil

• Opakovaně jednáme v Praze s MČ Praha 11 a jsou výborní. Vycházejí nám

vstříc a často pociPujeme milý a lidský přístup. Stejné zkušenosti mám i s úřady

v místě, kam jezdíme na tábor – okres Tachov, obecní úřad Černošín. Jsou tam

výborní a nedělají nám vůbec žádné problémy, ba naopak.
Jana Vysoká, YMCA, Praha

• Dávám 0
Roman Beránek, vůdce oddílu Junáka, Plzeň

• Většinou to záleželo na lidech, kteří tam seděli, ale po výběru z těchto lidí mi

vyšli vcelku vstříc.                        
                              

           Jaroslav Veis

NNeeddoobbyyttnnéé pprroossttoorryy
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NAŠE ZKUŠENOSTI

Jste nespokojení? Nedostali jste od radnice žádné
penízky? Ani slovíčko útěchy, že vůbec jste, existujete
a s dětmi pracujete? Právě jste dostali do rukou
čerstvé zprávy, jak se rozdělily dotace a granty ve vaší
obci. Nevěříte vlastním očím. 
Přestože jste přesvědčeni, že jste projekty podali
přesně podle zadaných pravidel, nedostali jste pro
stovky svých svěřenců bu8 nic, anebo směšnou
almužnu, pro kterou skoro ani nestojí papírovat. Jste
naštvaní a píšete petici příslušným místům včetně
pana primátora. A taky do radničních novin, ty se
totiž zdarma (tedy vlastně z našich daní) vhazují
pravidelně do všech schránek v téměř třistapadesátiti-
sícovém městě. Petici podepisují všichni dostupní
vedoucí a příznivci, kteří do toho mají co mluvit.
A jaký je ohlas? Od pana primátora ani ň. Názor
několika tisíc občanů města je mu úplně lhostejný.
Radniční noviny? 
Ani písmenko. Přece nebudou otiskovat článek nebo
názory nespokojených občanů vlastního města.
A ještě to vhazovat do schránek ostatním, kteří o tom
náhodou nevědí. Ale částečný úspěch se dostaví.
Podaří se dojednat schůzku s představenými komise
(např. Komise pro děti, mládež a sport, která almužny
ve městě třídí a navrhuje ke schválení). Na schůzce si
pěkně popovídáte a zjistíte neuvěřitelné věci. Třeba že
členové komise vůbec nevědí (anebo se dělají že
nevědí), že ve městě tak velikém existují tomíci,
pionýři, junáci, duháci...
Nevěříte vlastním očím a uším, jak mohou tito lidé být
v komisi zovoucí se mimo jiné „pro děti a mládež". Je
to možné. Uvažujete, kde se asi tím pádem zakládají
u kompetentních odborů a úředníků na obrovské
radnici nejenom průvodní dokumenty ke grantům, ale
také různé propagační a představovací materiály,
které tam každoročně zasíláte. Také se dovíte, jaké je
asi složení oné kompetentní komise (např. lobisté
z velkých sportovních jednot) a začínáte chápat, proč
se grantují i z těch málo prostředků určených pro děti
a mládež pro nás nepochopitelné akce, ve značné míře
sportovní. Nechápete výmluvy, proč byl odmítnut do
komise kompetentní delegát za dětské organizace.
Vidíte obrovskou radost protistrany, když se najde
momentíček, ze kterého je jenom trošku zřejmé, že
všechny přítomné amatérské delegace dětských orga-
nizací nejsou úplně ve všem jednotné. Ale ledy se
pohnou trošku kupředu. Dětské a jiné organizace se
začnou více bavit. Komise přijme pozvání na výjezdní
zasedání do kluboven. Začíná naslouchat problémům,
s nataženou rukou přijme propagační materiály od
našich spolků. Nabídne i možnost účastnit se
v diskusi na některých důležitých dokumentech, např.
na pravidlech udělování grantů pro příští období.
Přece jenom nás začíná brát trochu vážně, že jenom
nenatahujeme dlaně pro penízky, ale jsme schopni
i trochu přiložit ruku k dílu. A taky po dlouhých
diskusích začíná komise těžce chápat, že peníze do
„nás" vložené nejsou určené pro výchovu hokejisty
směřujícího do NHL nebo basketbalisty do NBA, ale
pro mnohem více obyčejných dětí, ze kterých chceme
vychovat spořádané a slušné občany naší země. 
Taky jste zvědaví, jak to u nás v Ostravě dopadne
příští rok?

RosNa Kašovský – Čmoudík, TOM Ostrava 

NNeejjeenn ppěěkknnéé ffaassááddyy
Vedení radnice v Polici nad Metují vzešlé z minulých
voleb si dostatečně uvědomilo, že město dělají nejen
pěkné fasády domů viditelné na první pohled.
Mnohem důležitější pro město a jeho život je podpora
různých občanských aktivit, zejména těch, které se
zabývají využitím volného času jeho obyvatel. Proto
začala radnice podporovat spolky a organizace,
zejména ty, které se zabývají volným časem dětí
a mladých lidí vůbec. Jsou pořádána pravidelná
setkání vedení radnice a představitelů dětských
a sportovních organizací, v rámci možností je poskyto-
vána materiální i finanční podpora, koordinace
a pomoc při organizování nejen akcí pro veřejnost, ale
i při pravidelné činnosti těchto organizací, na jejichž
potřeby je nemálo pamatováno i při sestavování
rozpočtu.
Dochází také k morálnímu ocenění těch, kdo této
činnosti věnují svůj volný čas a mnohdy i své peníze.
V roce 1999 vydalo město Police pamětní listy pro lidi,
kteří se významně zasloužili o dobrou činnost ve
prospěch dětí i dospělých. Prvními oceněnými byli
u příležitosti osmdesáti let založení skautingu v Polici
představitelé skautské organizace, kteří se v různých
obdobích přispěli k rozvoji skautingu v Polici.
Potěšitelné bylo i přijetí skautů na radnici, veřejné
ocenění z úst starosty před téměř zaplněným

• Máme dobrou spolupráci a radnice i magistrát nás podporují, pokud je to

v jejich moci a možnostech.

+ vycházejí nám vstříc.  Petr Svoboda – vůdce okr. rady Junáka, Ústí nad Labem

• Toto je velice zapeklité, neboP mám pocit, že je to pořád jen a jen o lidech

a jejich ochotě a vstřícnosti a zájmu. S některými je možné se domluvit hned

a s některými to chvíli trvá, ale moc záleží na tom, jak která organizace nebo

sdružení nebo klub se zapíše do povědomí na úřadě. Připomíná mi to trochu

školu, kde si paní učitelka také zařadí žáčka podle jeho prvního vystoupení

u tabule a pak už se to s ním veze, aP dělá cokoliv. Větší šanci mají vždy ti již

dobře zavedení a určitou roli také hrají osobní kontakty.
Leoš Březina, Hobby klub, Olomouc

RRaaddnniiccee aa mmyy



9

CO DĚLÁME RÁDI

náměstím. Stejnou pomoc a podporu poskytuje
radnice i ostatním organizacím a ony jí to vracejí
bohatou činností a dobrými výsledky své práce. 
V současné době probíhají jednání mezi představiteli
skautské organizace a městským zastupitelstvem
o zakoupení vhodného objektu, který by mohl sloužit
nejen jako klubovny, ale také jako základna
s mnohem širším využitím pro volný čas dětí
a mladých lidí. V malém městě, kde nejsou žádné
střední školy, má takový objekt poměrně velký
význam. Slouží nejen jako klubovna, ale pro mladé
lidi, kteří po ukončení základní školy odcházejí na
další studia a domů se vracejí jen občas, je místem,
kam se mohou vracet, setkávat se s přáteli a také se
věnovat svým mladším kamarádům. Jednání kompli-
kuje a konečnému ano ze strany městského zastupi-
telstva brání přílišná opatrnost některých jeho členů,
kteří si sice uvědomují potřebnost takového objektu
v Polici, ale to víte, děti. Budou se o ten dům umět
postarat? A pak, co s tím dál! 
I přes všechny pochybnosti zastupitelů nakonec jistě
převáží odvaha nést odpovědnost za mladou generaci
a tím i za naší budoucnost, a v Polici tak budou
vytvořeny dobré podmínky pro tento druh činnosti.
Kolik je ale takových měst, kde se nebojí podporovat
dětské organizace, brát jejich představitele (bez ohledu
na jejich věk) jako své partnery a jednat s nimi
o potřebách mladých? Doufejme, že jich bude přibývat
stále více. Je to naše naděje.

Kari, Junák

AAnnii vvěěžž,, aannii ssbbíírrkkaa
Obnova vyhlídkové věže
Naše o. s. Altus se rozhodlo obnovit vyhlídkovou věž
ve slatiňanských lesích na Chrudimsku, kde půso-
bíme, což bylo spojeno s mnohým „papírováním“.
Přístup byl všude dobrý, ale ve výsledku to bylo
hrozné – díky tomu, že všude nám dali razítko velmi
ochotně, druhá strana podala námitku (majitel
pozemku podal podnět k přezkoumání, komu daná
věž náleží, neboV není zapsána v katastru nemovi-
tostí), která byla pouze založena, nikoliv vyřízena.
O tom jsme se ale dozvěděli až později, když jsme
žádali Lesy ČR o povolení k činnosti na jejich parcele.
Bohužel ani Lesy ČR nám neřekly, že jejich lesy jsou
předmětem restituce. Proto naše veškeré snažení bylo
marné, byV v tuto chvíli máme dvě povolení.

Vyhlášení veřejné sbírky
V rámci obnovy vyhlídkové věže jsme chtěli vyhlásit
veřejnou sbírku za účelem shromáždění jisté části
finančního obnosu. Jelikož jsme s tím neměli žádné
zkušenosti, obrátili jsme se na město, na živnostenský
odbor. Ti nás odkázali na město, odbor kultury. Na
kultuře nám řekli, že oni s tím nemají nic společného,
ale že je to v kompetenci živnostenského odboru. Tak
jsme upozornili, že to jsou právě oni, co nás sem

odkázali. Proto vedoucí odboru dal pokyn sekretářce,
abych zavolala na živnostenský odbor. Tam jí řekli, že
nic není potřeba, leda že bychom prodávali na
veřejném prostranství. Když jsem se zeptal, jestli tomu
mohu skutečně věřit, tak mi sama sekretářka řekla, aV
to podám písemně, že mi musí odpovědět. V tu chvíli
jsem byl nedůvěřivý, neboV když jsme organizovali
Květinový den, což byla také sbírka, Nadace pro trans-
plantaci kostní dřeně ke všem materiálům posílala
i povolení sbírky od MVČR. Proto jsem začal psát
dopisy na MVČR, Městský úřad – živnostenský odbor,
Finanční úřad. 
Odpovědi byly velmi různorodé. Jedni znají něco, jako
jsou zákony či vyhlášky o veřejných sbírkách – MVČR,
jiní je (ještě?) asi neznají a radí nám pořízení živno-
stenského listu (Městský úřad ČR – živnostenský
odbor) – zarážející je, že do telefonu řekli, že není
potřeba nic, a třetí – Finanční úřad napsal, že nás
nemůže metodicky řídit, ale máme dodržovat zákony.
Odeslali jsme i dopis na Okresní úřad – odpověděli, aV
se obrátíme na Městský úřad a přidali platné znění
příslušného zákona o veřejných sbírkách. 
Bohužel, sbírku již vyhlašovat nebudeme, protože
obnova vyhlídkové věže se nekoná. Ale pro ty, kteří by
chtěli podnikat něco podobného, bude znění dopisů
na internetu na stránkách www.noviny.chrudim.cz,
pokud máte zájem o zaslání přímo na Váš e-mail,
dejte nám vědět.                   Roman Málek, o.s. Altus

P.S. Alespoň jedno pozitivum – všude nám dali
odpově8 do 30 dnů…

• Město Vsetín MěÚ, OkÚ, aj.: „++ udělali víc než jsem očekával.“

Mgr. Dalibor Sedláček – Daloš, Junák, vůdce střediska 710.01 Vsetín 

pozn.: Možná to bude tím, že jsem tady místostarostou, ale k ostatním nezis-

kovkám se chováme stejně dobře.

• U nás v Mladé Boleslavi máme dobré zkušenosti s jednáním na úřadech

– vždy se jedná o různých variantách a většinou se dohodneme. Ale je rozdíl

mezi tím, co může udělat úředník a na co již nemá kompetence a musí o tom

rozhodovat rada nebo zastupitelstvo, protože pak to bývá už většinou jinak, než

byla původní dohoda, nebo to neprojde vůbec.
Vašek Horák, Keltoi, Mladá Boleslav

• Magistrát města Brna bych asi zahrnula do odpovědi „+ vyšli mi vstříc“ – tedy

vždy byli ochotní, mluvili se mnou příjemně, dali nám příspěvek, ale ne tolik kolik

bychom potřebovali (chápu, peněz není nikde dost). Úřad městské části – zde

mi chybí odpovídající možnost ohodnoceni. Napsala bych asi „chovají se jak kdo,

jak kdy, jak kvůli čemu a jak se jim to hodí“. Někdy jsou na mě milí a vstřícní,

v některých věcech vyjdou vstříc, ale jindy se mnou vyběhnou, či mě dokonce

oblafnou. Rozhodně ale podporu svého domovského úřadu si představuji

POŘÁDNĚ jinak – vzhledem k tomu, že jsme oddíl, který se už 16 let stará

o volný čas dětí z naší městské části, očekávala bych výraznější podporu. Mám

na mysli zejména podporu morální, která mi u nás chybí – cítím se na úřadě

jako vetřelec, který otravuje, nikoli jako pracovník s dětmi, jehož práce si někdo

váží... 
Máme vytipované lidi, kteří jsou milí a naopak jiné, kterým se vyhýbáme. Před

volbami pochopitelně už pravidelně ochota ze strany úřadu vzrůstá. Velkou roli

hraje určitě to, že jsme pionýrský oddíl, ačkoli nás za ta léta dobře znají a vědí

o naší činnosti, že je nepolitická a zaměřená na přírodu a hry pro děti. 

Hanka Procházková, Pionýr, Brno 

* 0, nechodím tam, nevím.                             
                   Jana Hlušičková

• Dělal jsem skautský tábor a protože už nás znají, tak ++.

Jinak všeobecná zkušenost +.                             
       Honza Lontschar, Junák

• Chodím na obecní úřad pravidelně a musím konstatovat, že pro mne a pro

organizaci Pionýr udělali pracovníci obce vždy, vše co jsem potřeboval, a i naopak

více. 
Podobné poznatky mám i ve spolupráci s Městským úřadem v Příbrami, kde

musím jen a jen chválit radní a zastupitele, protože vždy nám vyhověli ve všech

našich požadavcích. Samozřejmě ale reálných a ne přemrštěných. 

Petr Halada, Pionýr, Kamýk nad Vltavou
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Z ČRDM / ANKETA

Také se vám zdá, že ve svém regionu málo spolu-
pracujete s místními úřady a s dalšími složkami
státní správy? Že vás není vidět? Tady máte pár
námětů…

AAkkccee –– SSoouuttěěžžee
– „Den poznávání regionu“ – návštěvy podniků, insti-
tucí, debaty s odborníky přibližující různé oblasti
spravované regionem (místní průmysl, kultura,
ochrana životního prostředí, stav bydlení, možnosti
volného času)
– Literární, výtvarné a jiné celoregionální soutěže
spojující poznávání blízkého prostředí s vyjádřením
vlastního postoje k němu; rozvíjení tradičních svátků
a slavností, poznávání minulosti a současnosti.
– „Obec přátelská dětem a rodinám“ – vytváření
prostředí jejich zdravého rozvoje (přeměna školních
dvorů na hřiště a sociální biotopy, zvýšení dopravní
bezpečnosti dětí, snižování ekologických rizik ve
vzduchu a ve vodě)

SSppoolluuúúččaasstt dděěttíí aa mmllááddeežžee nnaa žžiivvoottěě oobbccee aa rreeggiioonnuu
– mladí amatérští umělci obohacují kulturní život;
mladí ekologové zlepšují životní prostředí; žákovské
časopisy napomáhají sepětí školy se životem obce.
– setkání žáků místních základních a středních škol,
případně zástupců školních samospráv či místních
sdružení a jejich vedoucích se starostou obce nebo
členy zastupitelstva.
– stanovení pravidelných přijímacích hodin pro děti
a mládež u starosty nebo představitelů obce.
– vytváření možností pro vyjadřování a spolurozhodo-
vání o plánech obce a regionu jež se týkají dětí
a mládeže prostřednictvím „rady dětí a mládeže“
(dětské konference, žákovské parlamenty, dětské
sněmy, fóra o denní politice, dětská slyšení).

VVýýzzkkuummnnáá ččiinnnnoosstt
– vztah k obci a názory na perspektivu svého života;
znalosti o obecní samosprávě a stanoviska k její
činnosti; míra spokojenosti s možnostmi realizovat
oblíbené aktivity; péče o děti a mládež v městě ze
strany městského úřadu; zastupitelů a politických
stran.

SSppoolluupprrááccee kkrraajjsskkýýcchh oorrggáánnůů 
ssddrruužžeenníí dděěttíí aa mmllááddeežžee 
se specifickými strukturami samosprávy a správy
(komise při místních zastupitelstvích pro děti
a mládež, pro mládež a sport, aj.)
– možnost přijímat vlastní legislativní opatření (např.
směrnice pro zřizování dětských hřišV)
– „Zkouška kompatibility s dětmi“ – prověření, zda
přijímaný projekt stavební nebo jiný odpovídá
z hlediska předpokládaných účinků potřebám dětí.

z materiálu „Náměty na činnost sdružení dětí
a mládeže v regionech“, ČRDM 2000

• Jednání na OÚ je pořád stejné. Působíme v místě od r. 1992. Mimo vnitřních

akcí pořádáme i akce pro veřejnost (7x country bál, 7x dětský den, 3x dětský

country bál, 3x folk. koncert). Starosta nikdy neměl a ani nyní nemá o činnost

dětského oddílu zájem. O nějakém příspěvku či pomoci ze strany obce si

můžeme nechat jen zdát. Prý na takovou činnost nejsou peníze...

Už se těším, až dotace na činnost budou přidělovat obce. To povede k dalšímu

rušení klubů???? Mgr. Radomir Vrbacký, LOND, Brankovice

• Ano, vyřizoval jsem záležitosti střediskových kluboven a musím ohodnotit

přístup pracovníků MěÚ kladně, tudíž hodnotím ++.
Jezevec, Junák, Třebíč

• S obecním úřadem spolupracujeme celkem hojně a odpověN by byla asi +

(vyšli nám vstříc).

Sázeli jsme společným zajištěním stromky po dědině, dostáváme každoročně

nějaké peníze, máme v pronájmu od OÚ klubovnu, každoročně bez placení

nájmu získáme prostory v kulturním domě na uspořádání výstavy, sem tam nám

kopírují zadarmo...

Prostě spolupráce je dobrá, je výsledkem oboustranného dlouhodobějšího usilo-

vání o ni.
Jaroslav Bělohoubek, Hnutí Brontosaurus, Vlkaní Mikulčice

Odezvu na anketu nám zaslalo 130 lidí, což je téměř 10%
všech čtenářů Archy. Hodnocení svých zkušeností s úřady
číselně (++ 0 – –) vyjádřilo 83 z nich – výsledky můžete vidět
v grafu.

• S naším MÚ jsme velice spokojeni. Hodnocení je ++ a možná ještě jedno +. 

Pavel Horázný, člen vedení PS Žebrák

• Nevěděli o čem mluvím.
Dušan Mlýnek-Šaman, vůdce střediska Junáka, Frýdek–Místek

• V poslední době jsem sice něco pro naši mládež vyřizovala, ale nebylo to na

žádném úřadě. Maximálně si vzpomínám, že jsem místní úřad informovala

o konání dětského tábora a tak se divili, proč jim to oznamuji, ale podle vyhlášky

tomu tak muselo být. Napsali si tedy místo a čas konání a to bylo všechno.

Martina Cagašková

• Vzhledem k tomu, že na Městském úřadu v Jeseníku pracuji a mám i dobré

kontakty na ostatní obecní úřady v našem regionu, nemáme problémy s vyřizo-

váním našich žádostí, což je prima, ne?!!
Anna Štramová, Junák, středisko Slunce, Jeseník

• Na obvodním úřadě Praha 4

- - vyběhli se mnou                              
                              

 Tomáš Vaníček

18%

22%

13%

8%

4
%

35%

NNáámměěttyy nnaa ssppoolluupprrááccii
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ZAJÍMAVOSTI

Jaroslav Foglar
v Novém Městě
Legenda české dětské
literatury, Jaroslav
Foglar – Jestřáb,
navštívil Nové Město nad
Metují v letech 1986
a 1988. Nyní se tam
vrací potřetí, bohužel již
jen prostřednictvím
výstavy, která se koná
v městském muzeu od
října do ledna 2001.
Výstava připomene vydá-
vání foglarovky Náš oddíl
v místním
Novoměstském zpravo-
daji v době totality,
spisovatelovy osobní
návštěvy a samozřejmě
velkou sbírku foglarov-
ských materiálů, včetně
různých typů ježků
v kleci. Budou vydány
zajímavé sběratelské
tiskoviny. 

Poslední příležitost
Dopolední představení
Českého souboru písní
a tanců se uskuteční ve
všedních dnech od 6. do
30. listopadu 2000
v 11,00 hodin v sále
Dlabačov Hotelu
Pyramida. Pro české
publikum jde zároveň
o poslední příležitost

shlédnout některá
taneční a hudební čísla,
znovuuvedená pouze pro
letošní retrospektivní
představení. Slavnostní
premiéra programu se
uskutečnila 20. dubna
2000, kdy Český soubor
písní a tanců zahájil sérii
více než 180 představení
v letošním roce.
Dodnes tento úspěšný
program vidělo na
25 000 diváků z celého
světa.

Skauti pomáhají
pevnosti Josefov
Skauti pomáhají
Josefovu je akce, kterou
v Jaroměři společně
pořádají Městské
muzeum, středisko
Junáka a roverský kmen
Netopýr. Cílem je pomoci
při opravách a údržbě
pevnostního areálu.
Účastníky nečeká jen
práce, ale i velká hra
v podzemním labyrintu
chodeb,

plno úkolů a bloudění ve
svitu svíček. 
Akce se koná na jaře
a na podzim každý
měsíc.

ZLATÝ ÁMOS
2000/2001
Klub Domino, Dětská
tisková agentura ve
spolupráci s pedago-
gickým nakladatelstvím
SCIENTIA a za podpory
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
ČR vyhlašuje osmý
ročník ankety o nejoblí-
benějšího učitele České
republiky ZLATÝ ÁMOS.
Navrhovat do ní mohou
své oblíbené učitelky
a učitele pouze žáci
základních a středních
škol.

Přihláška musí obsa-
hovat stručnou charak-
teristiku navrhovaného
kandidáta, jeho foto-
grafii, popis jedné
příhody s ním prožité
a podpisy 100 osob,
které s přihláškou
souhlasí (na malých
školách stačí, když se
podepíše alespoň polo-
vina všech žáků).
Přihlášku by měl pode-
psat i navrhovaný učitel
nebo učitelka. Na adresu
KLUB DOMINO, Na
Nivách 314, 140 00
Praha 4 musí přihláška
dojít do 31. prosince
tohoto roku. Finále
ankety ZLATÝ ÁMOS se
uskuteční v Praze
koncem března příštího
roku.

Zástupci z řad členských
sdružení ČRDM se,
společně s okresními
hygieniky z Náchoda
a Chrudimi, podíleli na
připomínkování nové
vyhlášky o zotavova-
cích akcích. K tomuto
problému se vrátíme
v příštím čísle Archy.

• Čerstvou zkušenost s úřady máme, neboP jsme v dubnu připravovali ples Mládeže

ČČK. Pocity jsou rozporuplné ne však zcela záporné. Každopádně pro zařízení plesu

je potřeba vyběhat několik povolení na obvodním úřadě: hlášení o pořádané akci,

žádost o povolení tomboly, žádost o výjimku při odvodu místních poplatků (je nutné

nejdříve zaplatit správní poplatek a poté zahájit řízení o výjimku), vyúčtování

výsledků tomboly, odvod určité procentní částky z výtěžku tomboly, potvrzení

o využití dané částky k činnosti M-ČČK, nahlásit hudební produkci OSA (ochranný

svaz autorský), kterému musíte předložit přesný seznam veškeré hudební produkce

a poté jim uhradit značnou část poplatku. I přesto, že jsme se snažili žádat o promi-

nuti těchto poplatků, částku jsme nejdříve museli zaplatit a poté se vše projednávalo. 

Že by byrokracie? K zařizování a vyběháváni toho bylo opravdu hodně, ale zase

nemohu říci, že by příslušní úředníci byli nepříjemní. 

K vaší stupnici odpovědí tedy připojuji: vyšli mi vstříc.

Jitka Klímová, sekretariát Mládeže ČČK, Praha

• Spolupráce střediska Česká Lípa se starostou města je velmi dobrá, zvláště

v poslední době. (Zveme ho na akce, on pomohl sehnat sponzora, umožňuje již 9 let

pořádat na náměstí Skautské Vánoční trhy… věnoval svoji odměnu českolipským

skautům. Je to osobní postoj starosty (v letech 1968 – 70 byl vlče). Pokud vím,

i mimonští skauti si spolupráci s městským zastupitelstvem také pochvalují. 
Sova, ORJ Česká Lípa

• Jsem členem Sokola Brno V. Vedu turistický oddíl mládeže. Jsme 3 vedoucí. Ze

strany naší sokolské župy máme i menší finanční podporu. Nemůžeme si stěžovat.

Vedoucí: sestra TaJána Holainová

• Pokud přijdu na městský úřad, vždy se domluvím na tom, co potřebuji. S naším

přístavem Racek pořádáme i celostátní skautské akce a vždy nám město vyšlo vstříc,

i když třeba jenom maličkostmi.
Marta Zitová, Junák, ŽKár nad Sázavou

• Chtěli jsme v Letovicích vybudovat nové dětské hřiště, tak jsem sepsal konkrétní

projekt s tím, že rád nezištně budu koordinátorem celého díla (vypracování projektu,

fyzické práce při stavbě, shánění financí...). Projekt jsem podal na MÚ Letovice

v listopadu 1999 s tím, aby se MÚ vyjádřil, zda souhlasí s projektem i lokalitou.

Požádal jsem je také o finanční příspěvek na celou věc, abych věděl, kolik peněz je

třeba sehnat jinde. Do dnešních dní mi nepřišla z MÚ jakákoli odpověN, aP už kladná

nebo záporná. To považuji za vrchol neslušnosti, když už člověk věnoval spoustu

času a energie na teoretické zpracování tohoto nápadu. 
Igor Forgáč, Letovice 

• Něco mezi + vyšli mi vstříc a + + udělali víc než jsem očekával(a).

Máme s ním dobré vztahy a vědí, že je třeba těmto aktivitám pomáhat, takže je

podporují. Chovají se tak tady k většině podobných spolků a organizací.
Filip Brázda
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Z MATERIÁLŮ MŠMT / PŘEDSTAVUJEME

Materiál MŠMT Státní politika vzhledem k mladé
generaci v České republice (1999) se v kapitole
Oblasti působení státní politiky… zabývá výsledky
výzkumů o účasti mladých na životě společnosti.
3. 4. Participace mladé generace na společenském
a politickém životě
Zájem o veřejně prospěšnou aktivitu je dán výchovou
a možností participace na řešení věcí veřejných. Přestože
např. středoškolská mládež vykazuje určitý zájem o parti-
cipaci, jsou její možnosti limitovány již na úrovni školy.
Zejména oblast místní politiky představuje pole působ-
nosti pro mladé lidi, kteří se chtějí v této sféře uplatnit. Ve
skutečnosti se o ni zajímá a aktivně do ní zapojuje jen
zanedbatelný podíl mladých lidí (26% dotázaných ve věku
15 až 24 let se sice o ni zajímá, především jde však
o pasivní sledování toho, co se děje a bude dít v místě
bydliště.
Z pozitivních zkušeností v rozvíjení participace dětí
a mládeže lze uvést např. každoročně opakovaný Dětský
ekologický parlament (od roku 1992) a Pražský dětský
parlament při Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy
(od roku 1991) a další městské parlamenty. Třetím rokem
již probíhají aktivity pražského studentského Modelu
spojených národů. V rámci kampaně k dětským právům
jsou připravována zasedání dětských parlamentů na
lokální úrovni.

Neméně významnou oblastí pro participaci je široké
spektrum činnosti sdružení dětí a mládeže, odvíjející se od
samosprávného principu - řízení vnitřního života sdružení,
výchova a vzdělávání nových mládežnických lídrů, mana-
žerů sdružení, hospodářská činnost sdružení.
Nejzávažnější problémy:
- neochota některých zodpovědných pracovníků veřejné

správy poznávat a přijímat názory dětí a mladých lidí na
řešení problémů jejich každodenního života,

- ztotožňování forem participace dětí a mládeže, obvyklých
ve vyspělých zemích Evropy, s formami rozvíjenými
v ČR před rokem 1989, ztotožňování procesů participace
s praxí komunistického režimu,

- absence institutu dobrovolné služby v našem právním
řádu

- podceňování mladých lidí a jejich sdružení.

MMllaaddíí aa žžiivvoott ssppoolleeččnnoossttii

PPřřííkkllaadd hhooddnnýý nnáásslleeddoovváánníí
Ve Francii se i děti a mladí lidé mohou podílet na
rozhodování o věcech, které je pálí. Vytvářejí rady,
které se skládají převážně z 12 – 18letých občanů
a podle velikosti obcí obvykle mají až 25 – 30 členů.
Zasedají 3–5 krát ročně, zřizují komise pro jednotlivé
úseky činnosti ( např. podmínky pro činnost dětí ve
volném čase, nabídka veřejně prospěšných aktivit
atd.). Mají možnost spolupracovat s místními státními
a obecními institucemi a dobrovolnými sdruženími.
Učí se tak toleranci k názorům druhých, demokratic-
kému rozhodování i občanské angažovanosti.
Finanční prostředky na činnost dostávají od obcí… 

z materiálu ČRDM

Centra personálního marketingu
jsou místa vojenského profes-
ního a studijního poradenství.
Česká republika jako členský stát
Severoatlantické aliance postupně
vytváří srovnatelné podmínky pro
kvalitu svých ozbrojených sil
s ostatními členskými zeměmi.
Ministr obrany proto rozhodl
vytvořit postupně do roku 2003
organizaci pro získávání a výběr
vojenského personálu – Centrum
personálního marketingu.
Organizační součástí Centra perso-
nálního marketingu budou jeho
rekrutační střediska. Ta budou
otevřena od 1. října v sídelních
městech budoucích vyšších územ-
ních samosprávních celků,  jejich
profesní poradci budou působit na
celém území kraje. 
Rekrutační střediska budou posky-
tovat odborné informační služby
zájemcům o vstup do služebního
poměru i zájemcům o studium ve
vojenských školách a těm, kteří se

rozhodnou stát se vojenskými
profesionály, budou vyřizovat jejich
povolávací řízení. Personál rekru-
tačních středisek tvoří školení
profesní poradci se znalostmi
bezpečnostní politiky České repub-
liky, poslání a struktury Armády
České republiky a jejích služeb,
vojenského školství, podmínek
studia ve vojenských školách
a aktuální studijní nabídky
i s vlastními zkušenostmi ze studia
ve vojenských školách a ze služby
ve vojenských útvarech.
Rekrutační střediska jsou vyba-
vena informačními materiály
i moderní prezentační technikou. 
Zájemci o vojenské povolání však
nemusí za informacemi putovat až
do krajského města. Profesní
poradci budou za nimi vyjíždět ve
stanovenou dobu do informačně
poradenských středisek úřadů
práce, budou působit při burzách
nabídky pracovních příležitostí
i burzách studijní nabídky střed-

ních a vysokých škol. Na pozvání
ředitelů základních a středních
škol poskytnou informace žákům
i rodičům. Rekrutační střediska
budou spolupracovat s útvary a na
svém teritoriu na požádání velitelů
budou poskytovat spolu s persona-
listy útvarů profesní poradenství
vojákům základní služby i studijní
poradenství vojákům z povolání.
Rekrutační střediska budou
k dispozici i dětským a mláde-
žnickým organizacím. Mohou jim
poskytovat informace o ozbroje-
ných silách České republiky nebo
zprostředkovat kontakty s útvary
na svém teritoriu.

Ladislav Halberštát
zástupce ředitele Centra personál-

ního marketingu

RReekkrruuttaaččnníí ssttřřeeddiisskkaa

• Letošní rok, jako každý jiný, zařizuji všechna povo-

lení ohledně skautského letního tábora. Mé zkuše-

nosti nejlépe vystihuje : + vyšli mi vstříc. 

Michal Straka, Junák, Plzeň

• Dávám hlas: ++ - neudělali víc než bylo nutné

Jan Keprt, Praha 13

• Udělali víc než jsem očekával.
Karel Ryba – Mýval, Hodonín
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Po krátké „oddychové" pauze se na scéně opět objevuje program Evropské
unie pro neformální výchovu a vzdělávání mladých lidí - tentokrát pod kratším,
ale výstižnějším názvem „Mládež". Navazuje na souběžně dobíhající program
„Mládež pro Evropu", kteří mnozí z Vás jistě dobře znají. Nový program bude
probíhat v letech 2000–2006. V současné době se dokončují administrativní
kroky k přistoupení České republiky do tohoto programu. V červenci proběhlo
první, resp. nulté kolo podávání a schvalování projektů. Od 1. září najíždí
program na jednotný kalendář uzávěrek.

KKoommuu jjee pprrooggrraamm uurrččeenn??
• všem mladým lidem, organizovaným i neorganizovaným, ve věku 15-25 let
• pracovníkům s mládeží, vedoucím skupin, organizátorům projektů, meto-

dickým poradcům
• organizacím pracujícím s mládeží
• místním úřadům
• institucím zaměřeným na oblast mimoškolního vzdělávání

JJaakkéé jjssoouu ccííllee pprrooggrraammuu??
Především pomoci mladým lidem:
• získávat nové vědomosti, zkušenosti, dovednosti a kvalifikaci
• integrovat se do společnosti
• rozvíjet vlastní iniciativu
• překonávat bariéry přístupu ke vzdělávání
• překonávat předsudky vůči jakýmkoli odlišnostem
• projevit svou solidárnost v Evropě i širším světovém měřítku

KK ddaallššíímm ccííllůůmm ppaattřříí::
• obohatit místní projekty o evropský prvek
• rozvíjet interkulturní vzdělávání
• zajistit aktivní roli mladých lidí v Evropě 3. tisícíletí
• rozvíjet oblast neformální výchovy a vzdělávání

KKtteerréé zzeemměě ssee mmoohhoouu zzúúččaassttnniitt??
• členské státy EU (15 zemí)
• Island, Lichtenštejnsko, Norsko
• kandidátské státy pro vstup do EU (12 zemí)
• tzv. třetí země

Každého projektu se musí zúčastnit minimálně jeden stát EU.

JJaakk pprraaccuujjee ČČeesskkáá nnáárrooddnníí aaggeennttuurraa MMllááddeežž??

Česká národní agentura (ČNA) Mládež sama o sobě není pořadatelem nebo
přímým organizátorem např. výměnných aktivit nebo dobrovolných služeb.
Pracuje jako grantová agentura, tj.

• shromažNuje projekty podle stanového kalendáře uzávěrek:

•  posuzuje předložené projekty
• organizuje výběrové řízení
• zajišPuje uzavření kontraktu s žadatelem
• zajišPuje převod grantu na účet žadatele
• sleduje průběh projektů
• vyhodnocuje a účetně uzavírá projekty

ČNA podporuje tzv. decentralizované aktivity – výměny mládeže, iniciativy
mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, studijní pobyty… Podporu některých
náročnějších projektů lze získat přímo u Evropské komise, která program
Mládež centrálně koordinuje (tzv. centralizované a polocentralizované aktivity).

CCoo kkoonnkkrrééttnněě pprroo VVááss mmůůžžeemmee vv ČČeesskkéé nnáárrooddnníí aaggeennttuuřřee uudděěllaatt??
• poskytujeme veškeré informace a poradenství o jednotlivých aktivitách

v rámci programu Mládež, o formálních i kvalitativních náležitostech
projektů, uzávěrkách, výběrových kritériích, finančních a účetních otázkách

• poskytujeme příslušné formuláře
• zprostředkováváme kontakty na zahraniční partnery
• zprostředkováváme styk s Evropskou komisí a zahraničními agenturami

programu
• pořádáme vlastní školení – např. pro regionální spolupracovníky, pracovníky

s mládeží
• pořádáme informační dny v regionech/organizacích
• nabízíme prezentace programu
• průběžně informujeme o všech aktualitách
• podporujeme a využíváme informační systém Eurodesk
• vydáváme čtvrtletník Eurokompas
• vydáváme informační a metodické materiály

JJaakkáá jjee ssttrruukkttuurraa pprrooggrraammuu??
AKCE 1: MMllááddeežž pprroo EEvvrrooppuu
Skupiny mladých lidí se mohou zúčastňovat společných výměnných pobytů
s volnočasovou tématikou (např. kultura, sport, ekologie).
AKCE 2: EEvvrrooppsskkáá ddoobbrroovvoollnnáá sslluužžbbaa
Mladý člověk může vykonávat dobrovolnou práci ve veřejném sektoru
v některém ze zúčastněných států po dobu tří týdnů až jednoho roku.
AKCE 3: IInniicciiaattiivvyy mmllááddeežže
Mladí lidé mohou uskutečňovat vlastní projekty všeobecně prospěšného, podni-
katelského nebo vzdělávacího charakteru.
AKCE 4: SSppoolleeččnnéé aakkttiivviittyy
Tyto aktivity spojují různé oblasti, které se týkají výchovy, vzdělávání, školení,
volného času, apod. Prolínají se programy Sokrates II, Leonardo II, Mládež
i dalšími programy. 
AKCE 5: PPooddppůůrrnnáá ooppaattřřeenníí
Podpůrná opatření zahrnují oblast školení, navazování kontaktů a spolupráce
partnerů, informací pro mládež a průzkum mládeže.
EEUURROODDEESSKK
Evropská informační služba o programech EU v oblasti vzdělávání, odborné
kvalifikace a dalších aktivit mládeže.

KKddee zzíísskkááttee ddaallššíí iinnffoorrmmaaccee oo pprrooggrraammuu??
Česká národní agentura „Mládež“

Na Poříčí 12, 115 30  Praha 1
Tel: 02-24 87 22 80-84, Fax: 02-24 87 22 80, e-mail: youth@youth.cz

www.youth.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu a dotazy.

„„MMLLÁÁDDEEŽž““ –– nnoovvýý pprrooggrraamm EEUU pprráávvěě zzaaččíínnáá

Začátek projektu Uzávěrka pro všechny zúčastněné země
1. 5. – 30. 9. 1. únor
1. 7. – 30. 11. 1. duben
1. 9. – 1. 2. 1. červen
1. 12. – 30. 4. 1. září
1. 2. – 30. 6. 1. listopad
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ZVEME VÁS

Muzeum najdete na Karlově, na předmostí Nuselského mostu ze strany Vinohrad. Zmíněnou stavbu založil císař Karel IV. v roce 1350 jako klášter augustiniánů a zároveň
zřejmě jako strategické místo pro Nové město pražské. V roce 1784 byl dekretem císaře Josefa II. řád zrušen a jeho tehdejší objekty byly předány do užívání státu. Od té
doby měl bývalý klášter řadu majitelů. Za zmínku stojí erární vojenské skladiště, které v roce 1791 vystřídal špitál pro léčení nakažlivých nemocí.
Jako chorobinec a později nemocnice sloužil až do roku 1955, kdy byl vzhledem k nevyhovujícímu stavu a zchátralosti neudržovaných budov definitivně vyklizen.
V roce 1960 byl předán celý areál Karlova k dispozici tehdejšímu ministerstvu vnitra, které zde umístilo Státní oblastní archiv. V následujících letech byla provedena
nákladná generální oprava objektů. Cílem rekonstrukcí bylo především očištění původní stavby od letitých dodatečných stavebních úprav a citlivé technologické řešení, které
umožňuje další využití historických prostor v současnosti.
Od poloviny 60. let byla podstatná část budov určena pro muzejní účely. Nejdříve zde byla umístěna expozice a odborná pracoviště Muzea Pohraniční stráže, jako expozice
Vojenského muzea. V roce 1973 se původní muzeum změnilo na Muzeum SNB a vojsk Ministerstva vnitra díky stavebním úpravám na větší ploše. Dalšími podstatnými
stavebními úpravami prošel celý areál počátkem 80. let. To umožnilo uvést do provozu výstavní síně a zahradní části objektu. Zúročení všech těchto činností vedlo k tomu,
že dnes je Karlov součástí městské památkové rezervace, chráněný mezinárodní organizací UNESCO.
V roce 1990 bylo vedením Ministerstva vnitra rozhodnuto o zřízení Muzea Policie České republiky, jehož stálá veřejná expozice byla pro veřejnost otevřena 12. dubna.    
Obsah expozice vychází z činnosti a vývoje bezpečnostních policejních sborů na území našeho státu od jeho vzniku až po současnost včetně nahlédnutí do historie
Rakouska-Uherska v této oblasti. Cílem expozice je prezentovat potřebu existence policejních složek v demokratickém a právním státě a jejich činnosti jak v historickém
kontextu, tak i při řešení současných vybraných konkrétních případů. Pozorný návštěvník tak shlédne více než 1000 exponátů, 500 dokumentů a na 800 fotografií.
Atraktivní prostředí je vybavené více než 80 vitrínami a 35 nástěnnými panely. Součástí expozice je také víceúčelový sál s audiovizuálním vybavením a výstavní síně,
v nichž jsou pravidelně pořádány odborné i umělecké výstavy. V zahradní části expozice najdete řadu technických exponátů a také profesionálně vybavené dětské dopravní
hřiště, které slouží k dopravní výchově nejmladších účastníků silničního provozu. 
Muzeum registruje sbírky z oblasti bezpečnostní problematiky, odborně je zpracovává a zveřejňuje. Součástí činnosti muzea je realizace externích veletržních a výstavních
expozic pro Ministerstvo vnitra a Policii České republiky, odborných přednášek a programů, zejména pro mladé návštěvníky na téma kriminalita mládeže, drogová závislost,
právní vědomí, sebeobrana a informační besedy pro zahraniční studenty. Navíc jsou připravována zajímavá filmová představení, dětská policejní show, černé divadlo
a zábavná odpoledne s pestrou programovou náplní pro nejmladší návštěvníky. Zejména letní měsíce nabízejí našim návštěvníkům příjemný a hodnotný zážitek i příjemné
posezení a občerstvení v zahradě, kde budete jen těžko tušit, že jste jen deset minut pěšky od Václavského náměstí a několik metrů od jedné z hlavních dopravních tepen
velkoměsta.

MMuuzzeeuumm PPoolliicciiee ČČRR    
MMuuzzeeuumm PPoolliicciiee ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy jjee
ooddbboorrnnýýmm zzaařříízzeenníímm MMiinniisstteerrssttvvaa vvnniittrraa..
JJeehhoo ppoosslláánníímm jjee ddookkuummeennttaaccee aa pprreezzeenn-
ttaaccee hhiissttoorriiee,, vvýývvoojjee aa ččiinnnnoossttii bbeezzppeeččnnoosstt-
nníícchh ssbboorrůů nnaa úúzzeemmíí nnaaššeehhoo ssttááttuu oodd ddoobbyy
jjeehhoo vvzznniikkuu aažž ppoo ssoouuččaassnnoosstt..

MMuuzzeeuumm PPoolliicciiee ČČRR
KKee KKaarrlloovvuu  445533//11
112200 0000 PPRRAAHHAA 22

sseekkrreettaarriiáátt  0022//229988994400
oobbjjeeddnnáávvkkyy 0022//229988994400

ffaaxx 0022//6611444411009911
ee-mmaaiill mmuuzzeeuumm@@mmvvccrr..cczz

wwwwww..mmvvccrr..cczz 

ootteevvřřeennoo ddeennnněě 
mmiimmoo ppoonndděěllíí aa ssttááttnníícchh ssvvááttkkůů 

oodd 1100..0000 ddoo 1177..0000 hhooddiinn
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NÁŠ PARTNER

Nabídka produktů pojištění osob se
na našem trhu v průběhu posled-
ních let výrazně obohacuje, zejména
v oblasti životního pojištění.
Důvodem jsou především měnící se
ekonomické poměry, nové pojistné
potřeby klientů a také konkurenční
prostředí. To vytváří předpoklady
pro stále pestřejší nabídku. Nejinak
je tomu i v pojišNovně Generali.

Kapitálové životní pojištění
s postupnou výplatou
Právě v tomto období, kdy naše
pojišVovna vstupuje do povědomí
široké veřejnosti reklamním
sloganem „Generali - evropská
jednička v životním pojištění“,
přicházíme na trh s novým
produktem životního pojištění.
Novinkou doplňující stávající
paletu pojistných produktů život-
ního pojištění je produkt s názvem
„Kapitálové životní pojištění
s postupnou výplatou“. Nový
produkt vznikal ve spolupráci
s naší sesterskou pojišVovnou
Generali Providencia v Ma8arské
republice.  

Jak lze charakterizovat nový
produkt?
Produkt kapitálového životního
pojištění s postupnou výplatou
(podle německého originálu zvaný
jako Staffeltarif) je produktem
životního pojištění pro případ smrti
nebo dožití. Zásadní rozdíl mezi
doposud prodávanými tarify kapi-
tálového životního pojištění
a novými tarify s postupnými
výplatami (tarif Z85A a Z85B)
spočívá v možnosti obdržet
pojistné plnění v tzv. postupných
výplatách v předem stanovených
intervalech. Pojištěný tak v případě
dožití se dne postupné výplaty
získá částku stanovenou
procentním vyjádřením z celkové
pojistné částky.   

Jaké tarify kapitálového život-
ního pojištění s postupnou
výplatou jsou nově v prodeji?
Nabídku tarifů životního pojištění
rozšiřují dva nové tarify
Z85A a Z85B. Rozdíl mezi nimi je
dán konstantní délkou pojištění,
intervaly výplat a stanovenými
koeficienty pro postupné výplaty.
Pokud klient uzavře kapitálové
životní pojištění s tarifem Z85A,
získá po pátém roce trvání pojiš-
tění pojistné plnění ve formě

postupné výplaty ve výši 20%
pojistné částky, po desátém roce
dalších 40% a na konci pojištění,
tj. po patnáctém roce konečných
40%. Tato částka bude při poslední
výplatě navýšena o podíly na zisku
za celý průběh pojištění. Uvedené
dělení pojistného plnění ve formě
postupných výplat se netýká výše
plnění pro případ smrti. Pojistná
částka pro případ smrti zůstává po
celou dobu trvání pojištění
neměnná.  

Jaké přednosti má nový produkt?
Produkt kapitálového pojištění
s postupnou výplatou byl vyvíjen
s ohledem na aktuální potřeby
klientů, kteří mají zájem čerpat
finanční prostředky v případě
potřeby již v samotném průběhu
sjednaného pojištění. Nespornou
výhodou nového produktu je
skutečnost, že při uzavírání
pojistné smlouvy je garantováno,
že klient finanční prostředky může
čerpat ve formě postupných výplat
dříve než na konci pojištění. Tyto
finanční prostředky pak mohou
sloužit například k vyřešení
momentální finanční situace
klienta anebo k investování do
investičních fondů, na termínova-
ných vkladech či na kapitálovém
trhu. K zásadním přednostem
nového produktu životního pojiš-
tění patří možnost klienta se
rozhodnout, zda hodlá čerpat
postupné výplaty, či namísto
čerpání postupných výplat se
rozhodne pro založení zvýhodně-
ných jednorázových smluv.
V takovém případě se zvyšuje
pojistné krytí pro případ smrti.

Co nového pro Vás připravujeme?
Pro další období již dnes velmi
intenzivně vyvíjíme produkty život-
ního pojištění typu Universal Life.
Především se však připravujeme na
schválení novely zákona o dani
z příjmu, která by se měla dotýkat
oblasti daňových úlev pro některé
produkty životního pojištění.
Podstatou daňových úlev by se
měla stát možnost odpočtu pojist-
ného od základu daně fyzické
osoby. O těchto důležitých
změnách v životním pojištění Vás
budeme včas informovat v příštích
vydáních.

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. 
Bělehradská 132
120 48  Praha 2

Bezplatná infolinka: 0800 150 155
Internet: www.generali.cz

ZZpprraavvooddaajj ČČRRDDMM oo vvýýcchhoovvěě 
aa vvyyuužžiittíí vvoollnnééhhoo ččaassuu  dděěttíí
aa mmllááddeežžee
Registrace Ministerstvem
kultury: MK ČR 8135 
Tematická skupina 13A/A8, ISSN 1212 - 5016
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s.p., odštěpný závod Přeprava, č.j.
1259/99 ze dne 29. 3. 1999
Redakce: Mgr. Martin Bělohlávek, Michala
Rocmanová, ak. mal., Pavel Růžička
AAddrreessaa rreeddaakkccee:: 
Česká rada dětí a mládeže
Senovážné náměstí 977/24, 116 47  Praha 1
tel: 02/24102209, fax: 02/24102541
e-mail: archa@adam.cz 
IČO: 68379439

Grafická úprava DTP LOTOS
Fotografie z archívů členských sdružení  ČRDM
Příspěvky přijímáme nejlépe ve WORD 7.0
Vychází 10x za rok
Uzávěrka 7. čísla byla dne  15. 8. 2000
Číslo 7/2000 vychází 6. 10. 2000

Žžiivvoottnníí ppoojjiiššttěěnníí nnaa pprraahhuu mmiilléénniiaa

Nové brožury 
„ZÁJMOVÁ ČINNOST A VOLNÝ
ČAS V PRAZE“
(64 stran, nabídka více než 700
možností využití volného času
pro děti, mládež i dospělé,
prezentace více než 170
subjektů) 
jsou od 30. 8. 2000 k dostání za
13,- Kč nebo k nahlédnutí
v šanonu v Informačním centru
pro mládež YMCA, 
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, 
tel: 02/24872220.



16

KRONIKA / KALENDÁŘ

Zelená stezka 
– Zlatý list
Přírodovědně-ekologická
soutěž Zelená stezka
– Zlatý list (28. ročník) již
má své vítěze – Pcháče
a Haustorii z Českých
Budějovic. Na letošní červ-
nové finálové Národní kolo
do Spálovského mlýna na
severní Moravě se sjelo 25
dětských kolektivů z celé
České republiky (vítězové
regionálních kol) a ze
Slovenska vítězové
obdobné soutěže „Poklady
prírody“. Soutěžící si mohli
nejen prohloubit své
znalosti na odborných
exkurzích, ale hlavně
porovnat své znalosti
v oborech ornitologie,
hydrobiologie, dendrologie,
astronomie, entomologie,
ochrana životního prostředí
a dalších.
Soutěž je otevřená pro libo-
volné dětské kolektivy se
zájmem o přírodu a při
doprovodných programech

nabízí mnoho nových
podnětů pro práci s dětmi.
Bližší informace i výsled-
kové listiny jsou na inter-
netových stránkách pořá-
dajícího Centra pro děti
a mládež Českého svazu
ochránců přírody
www.volny.cz/cdmcsop. 

Michal Kulík, CDM ČSOP

Kraje v Asociaci TOM
Předsednictvo tomíků již
v dubnu rozhodlo, jakým
způsobem bude postupovat
krajská výstavba našeho
spolku, aby od září začaly
fungovat alespoň v mini-
mální sestavě krajské
„trojky“ (dvojky, pětky).
Mezi prvními kraji, které
mají svoje zástupce, je
Ostrava. Je to naše velmi
silná a aktivní oblast.
Nejen, že zde spolupracují
navzájem naše oddíly
a komunikují s ostatními
spolky, ale uvažují
i o vytvoření společné plat-
formy, obdoby ČRDM.

Sami za sebe
V rámci programu
Evropské komise Mládež se
ve dnech 3. – 9. 9. 2000
uskutečnil v Žilině troj-
stranný výměnný pobyt pro
mládež financovaný
z grantu České národní
agentury „Mládež". Šlo
o diskusní setkání
mladých lidí s postižením
s vrstevníky bez postižení
ze tří států – Slovenska,
Dánska a České republiky.
Hostitelskou organizací
byla žilinská Nadace
Krajina harmonie, která
pro účastníky připravila
velmi rozmanitý spole-

čenský, kulturní a turis-
tický program. Z ČR se
setkání zúčastnilo 7
mladých lidí s mentálním
postižením z hnutí Sami za
sebe (Self Advocacy, sebe-
obhájci) s tříčlenným
doprovodem z občanského
sdružení Rytmus, které se
podpoře samostatnosti lidí
s mentálním postižením
v duchu myšlenek Self
Advocacy profesionálně
věnuje.

Další zajímavosti
z činnosti sdružení
najdete na str. 11.

13. – 15. 10. Skauti pomáhají Josefovu, Jaroměř, 
Junák

13. – 15. 10. Polabská vonička, Nymburk, FoS ČR
14. 10. Úklid Šumavy, Junák
14. 10. PRO ROCK, Praha, Pionýr
15. 10. Suchý slalom – závody na horských 

kolech, CVČ Lány
20. – 22. 10. seminář WAGGGS (svět. org. skautek)

o vzdělávání vedoucích, Nymburk, 
Junák

20. – 22. 10. Sraz kapitánů vodních skautů, 
Liberec, Junák 

20. – 22. 10. JOTA a JOTI 2000 – světová 
skautská Jamboree s vysílačkou a 
Internetem, Junák

21. 10. jubilejní X. mezinárodní setkání 
skautských sběratelů v bývalé 
žižkovské reálce v Praze, Junák

22. – 28. 10. Tradice 2000 – Evropský festival 
tradic a folklóru, Pardubice, FoS ČR

26. 10. Výtvarná dílna, modeláři, Brno, CVČ 
Lány

26. 10. Autodráha pro veřejnost (9 – 13 
hodin), Brno, CVČ Lužánky

26. – 29. 10. AIDS seminář I. stupně, Přibyslav u 
Havlíčkova Brodu, Mládež ČČK

2. – 3. 11. Setkání instruktorů 2000, Praha, 
Pionýr

3. 11. Přežijeme rok 2000? II., Praha, 
ČRDM

3. – 5. 11. Evropský komunikační seminář, 
Junák

3. – 5. 11. PojYte pane, budeme si hrát I., 
Praha, Pionýr 

3. – 5. 11. Setkání zástupců mládežnických 
organizací z České a Slovenské re-
publiky, Bratislava, ČRDM, KSDM, RMS

4. 11. Výtvarná a keramická dílna pro děti,
Brno, CVČ Lány

4. – 6. 11. Slovácké hody s věncem, Milotice, 
FoS ČR

10. – 12. 11. Celostátní velká výměna zkušeností
(CVVZ), České Budějovice, Azimut, 
DDM, ČRDM, 

11. 11. Sedmihlásek, Hovězí, FoS ČR
11. – 13. 11. Slovácké hody, Svatobořice–Mistřín, 

FoS ČR
16. – 19. 11. Mezinárodní dílna vedoucích, Čelá-

kovice, Pionýr
17. – 19. 11. Republikové finále ve florbalu, 

Mladá Boleslav, Pionýr
18. 11. Jóga a děti – seminář pro pedagogy, 

Brno, CVČ Lužánky
18. – 24. 11. Evropský seminář WOSM (svět. org. 

skautů), Junák
25. 11. Kateřinská zástěrková zábava, 

Kyjov, FoS ČR
27. 11. Skautská universita Pardubice, Info: 

http://junak.pardubice.cz, Junák
30. 11. – 3. 12. Nadělení 2000 – mezinárodní 

přehlídka a dílna mladého divadla, 
Brno, CVČ Lužánky

3. 12. Seminář roverů a rangers, večer 
countrybál, Praha, Junák

Noví členové AVZO Poličná při tréninku 


